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Akademia Medyczna we Wrocła-

wiu zakończyła rejestrację kandyda-

tów na studia dzienne w roku akade-

mickim 2009/2010. Na pierwszym 

roku studiów dziennych wroc ławska 

AM dysponuje 1040 miejscami, 

a chęć studiowania zgłosiły w tym 

roku prawie 7553 osoby. Oznacza to 

zwiększenie zainteresowania wro-

cławską AM wśród kandydatów pra-

wie o 50% w porównaniu z rokiem 

ubiegłym, gdy dokumenty aplikacyj-

ne złożyło około 5000 osób. 

Na studiach jednolitych magister-

skich wrocławska Akademia Me-

dyczna oferuje łącznie 460 miejsc. 

Największe oblężenie przeżywa 

w tym roku Wydział Lekarsko-Sto-

matologiczny, gdzie o 60 miejsc wal-

czy aż 891 kandydatów, czyli 15 osób 

na jedno miejsce.

 Najwięcej jednak osób – aż 2196 

– złożyło dokumenty na Wydział 

Lekarski. Miejsc jest tylko 220, co 

oznacza, że o 1 miejsce będzie ry-

walizować aż 10 kandydatów.

Także farmacja na wrocławskiej 

Akademii Medycznej tradycyjnie 

już przeżywa oblężenie. Dokumen-

ty aplikacyjne złożyły tu 1472 oso-

by, miejsc jest 120, zatem o jedno 

miejsce rywalizuje ponad 12 osób. 

Na drugim z kierunków Wydziału 

Farmaceutycznego, czyli analityce 

medycznej o 60 miejsc ubiega się 

511 kandydatów (8,5 osoby na jed-

no miejsce). Wśród kierunków Wy-

działu Nauk o Zdrowiu prawdzi-

wym strzałem w dziesiątkę okazała 

się dietetyka, czyli kierunek dopiero 

co utworzony, na który w tym roku  

Uczelnia po raz pierwszy prowadzi 

rekrutację. O 60 miejsc na diete-

tyce ubiega się aż 705 kandydatów 

(12 osób na jedno miejsce). Dużym 

zainteresowaniem cieszy się też 

fi zjo terapia – 120 miejsc, 924 kan-

dydatów, czyli prawie 8 osób na jed-

no miejsce.

Oblężenie na wrocławskiej Akademii Medycznej 

Arkadiusz Förster

Na Wydział Lekarsko-

-Stomatologiczny 

o 60 miejsc stara się aż 

891 kandydatów  
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Czternastego lipca odbyło się po-

siedzenie Kolegium Rektorów Uczel-

ni Wrocławia, Opola, Częstocho-

wy i Zielonej Góry. Gospodarzem 

spotkania  był JM Rektor Akademii 

Medycznej prof. dr hab. Ryszard An-

drzejak, który przedstawił  multime-

dialną prezentację Uczelni. 

Wystąpienie Prorektora ds. Dydak-

tyki dr. hab. Mariusza Zimmera, prof. 

nadzw. dotyczyło procesu nauczania 

w Akademii Medycznej: „Dydaktyka 

– blaski, porażki i nadzieje”. 

Działalność Wrocławskiego Parku 

Naukowo-Technologicznego zosta-

ła zreferowana przez prezesa Za-

rządu dr. Wojciecha Homolę.

Na posiedzeniu omawiano także 

inne tematy, między innymi takie jak: 

– wykup od Spółdzielni Mieszka-

niowej „Wrzos” budynku pełniącego 

funkcję Ośrodka Seniora Wyższych 

Uczelni Wrocławia,

– nominacje do kapituły Scientiae 
Wratislavienses, 

– możliwość wykupu pałacyku we 

Mściwojowie, 

– nowa tablica upamiętniająca 

polskich profesorów więzionych 

przez nazistów we Wrocławiu przy 

ul. Kleczkowskiej, 

– ostateczne doprecyzowanie 

terminów inauguracji Roku Akade-

mickiego 2009/2010.

Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia, 
Opola, Częstochowy i Zielonej Góry
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Konferencja Rektorów 
Akademickich Uczelni Medycznych

Ryszard Andrzejak

W dniu 15 lipca 2009 r. w budyn-

ku Rektoratu Warszawskiego Uni-

wersytetu Medycznego odbyło się 

posiedzenie Konferencji Rektorów 

Akademickich Uczelni Medycznych. 

Została podjęta uchwała KRAUM 

w sprawie kształcenia w uczelniach 

medycznych w Polsce studentów 

z  Tajwanu oraz stanowisko KRAUM 

w sprawie szpitali klinicznych. 

Stanowisko KRAUM dotyczące 

szpitali klinicznych było ostrożne. Po 

dyskusji w sprawie postulowanej for-

my prawnej większość rektorów po-

parła status quo, tj. utrzymanie jako 

formy prawnej funkcjonowania szpi-

tali klinicznych statusu samodziel-

nych publicznych zakładów opieki 

zdrowotnej. Nie znalazły poparcia 

projekty utworzenia spółek z o.o. lub 

spółek akcyjnych jako form prawnych 

prowadzenia szpitali klinicznych.

Stanowisko ma charakter wiążący, 

gdyż w posiedzeniu KRAUM uczest-

niczyło 6 rektorów uczelni medycz-

nych i 5 prorektorów posiadających 

pisemne upoważnienia z prawem do 

głosowania. 

Na spotkaniu przedyskutowano 

też formy prawne zatrudnienia pra-

cowników uczelni, w tym kierowni-

ków klinik w szpitalach klinicznych 

oraz potrzebę zmiany źródeł fi nan-

sowania szpitali klinicznych jako 

jednostek tzw. III stopnia referencyj-

ności z podniesieniem wartości każ-

dej procedury w wysokości 1.2. 

W formie uchwały KRAUM po-

stulowała też potrzebę wprowadze-

nia możliwości prawnej świadczenia 

usług komercyjnych przez szpitale 

kliniczne. Na zakończenie posiedze-

nia rektorzy podjęli uchwałę w spra-

wie konieczności otrzymania środ-

ków fi nansowych na podwyżki płac 

dla pracowników uczelni medycz-

nych (stosownych do środków przy-

znanych przez Ministerstwo Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego dla innych 

wyższych uczelni). 

Po skończonym posiedzeniu rek-

torzy udali się do Ministerstwa 

Zdrowia, gdzie zostało zaplanowa-

ne spotkanie z Minister Zdrowia 

Ewą Kopacz. Spotkanie odbyło się 

w zaplanowanym terminie, jednak-

że z  uwagi na wezwanie Pani Mi-

nister do Premiera Donalda Tuska 

spotkaniu przewodniczył Wicemi-

nister Zdrowia Adam Fronczak. Te-

matem spotkania było: omówienie 

problemów związanych z podziałem 

środków z rezerwy celowej Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego prze-

znaczonej na zwiększenie dotacji 

podmiotowej dla uczelni medycz-

nych na zadania związane z kształ-

ceniem studentów studiów stacjo-

narnych, uczestników stacjonarnych 

studiów doktoranckich i kadr na-

ukowych oraz utrzymaniem uczel-

ni, w tym na remonty; omówienie 

zaangażowania uczelni medycznych 

w realizację projektu współfi nanso-

wania przez Unię Europejską w ra-

konieczności otrzymania środ nister Zdrowia Adam Fronczak T
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mach Europejskiego Funduszu Spo-

łecznego dotyczącego kształcenia 

pielęgniarek i położnych na studiach 

pomostowych. 

W toku dyskusji nie doszło do spo-

dziewanego przez przedstawicieli 

Ministerstwa Zdrowia konsensusu 

między rektorami uczelni medycz-

nych a Ministerstwem Zdrowia 

w  sprawie uzyskania dodatkowej do-

tacji na podwyżki wynagrodzeń dla 

pracowników uczelni medycznych. 

W związku z powyższym Minister 

Zdrowia poinformował rektorów 

uczelni medycznych, że wystąpił do 

Ministra Skarbu Państwa o zgodę na 

zmianę celu transzy 58 mln 510  tys. 

zł dla uczelni medycznych, przezna-

czonych w dniu 30 marca 2009  r. de-

cyzją tegoż Ministra, na zwiększenie 

dotacji podmiotowej dla uczelni me-

dycznych na realizację zadań związa-

nych z kształceniem studentów oraz 

utrzymanie uczelni (w tym na remon-

ty) na cele związane z podwyżkami 

płac w  uczelniach medycznych. 

Oznacza to, że po otrzymaniu pi-

semnej decyzji w najbliższym czasie 

rozpoczną się konsultacje w sprawie 

podziału transzy 58 mln 510 tys. zł 

z  przeznaczeniem na podwyżki płac 

dla pracowników uczelni medycznych. 

Ministerstwo Zdrowia jedno-

cześnie zobowiązało się, że budżet 

państwa pokryje następstwa zwią-

zane z tegorocznymi podwyżkami 

płac w latach następnych, co ma być 

potwierdzone stosownym pismem 

skierowanym do rektorów uczelni 

medycznych. 

Wobec tego, że kwota 58 mln 

510 tys. zł z rezerwy celowej Mini-

sterstwa Nauki i Szkolnictwa Wyż-

szego była jedynie większościową 

częścią uzupełnienia nieotrzyma-

nej w 2008  r. dotacji budżetowej 

w  łącznej kwocie 71 mln 500 tys. zł 

rektorzy uczelni medycznych jedno-

głośnie podjęli uchwałę o wszczęciu 

przewidzianych prawem kroków 

w celu uzupełnienia wydatkowa-

nej w 2008 r. dotacji „na papierze” 

włącznie z krokami sądowymi. 

Minister Zdrowia w drugiej czę-

ści spotkania zwrócił uwagę na duże 

koszty, jakie ponoszą uczelnie me-

dyczne w kształceniu pielęgniarek 

i położnych w ramach studiów po-

mostowych (od 2500 do 3600 zł na 

osobę), co skutkuje tym, że wśród 

39 uczelni otrzymujących dofi nan-

sowanie z Unii Europejskiej na to 

kształcenie są jedynie 4 jednostki 

publiczne: Warszawski Uniwersytet 

Medyczny, Uniwersytet Medyczny 

w Poznaniu, Collegium Medicum 

Uniwersytetu Jagiellońskiego i Col-

legium Medicum Uniwersytetu Mi-

kołaja Kopernika w Toruniu. 

Dariusz Patkowski

Prof. dr hab. Jerzy Czernik odznaczony Krzyżem 
Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski

W dniu 24 czerwca 2009 r. w Ra-

tuszu podczas uroczystej sesji Rady 

Miejskiej Wrocławia odbyło się 

wręczenie nagród Miasta Wrocła-

wia oraz orderów i odznaczeń Pre-

zydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

Lecha Kaczyńskiego osobom zwią-

zanym z ziemią wrocławską, zasłu-

żonym w służbie państwu i społe-

czeństwu.  Wśród wyróżnionych 

znalazł się profesor dr hab.  Jerzy 

Czernik, który za zasługi dla roz-

woju chirurgii i urologii dziecięcej 

w Polsce oraz za całokształt pracy 

dydaktycznej, naukowej i zawodo-

wej został odznaczony Krzyżem 

Komandorskim Orderu Odrodze-

nia Polski. 

Wręczenia odznaczenia dokonał 

sekretarz stanu w Kancelarii Prezy-

denta RP – minister Paweł Wypych. 

Gratulacje z okazji wyróżnienia  

złożył osobiście Profesorowi JM 

Rektor Akademii Medycznej prof. dr 

hab. Ryszard Andrzejak oraz współ-

pracownicy.
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Okuliści we Wrocławiu

Małgorzata Piróg-Mulak, Agnieszka Kaniewska

Międzynarodowe Sympozjum „Oku- 

listyka, nowa diagnostyka – no we te-

rapie”, które trwało od 28 do 30 maja, 

zgromadziło 1400 uczestników.

Sympozjum zostało połączone 

z obchodami Jubileuszu 110. roczni-

cy Kliniki Okulistyki we Wrocławiu. 

Gościliśmy wielu wybitnych specja-

listów nie tylko z Polski, ale również 

z: Kanady, Stanów Zjednoczonych, 

Hiszpanii, Belgii, Niemiec, Anglii 

i Włoch. Ich ciekawe wykłady po-

zwoliły pogłębić i uaktualnić naszą 

wiedzę, a przede wszystkim były te-

matem dyskusji i wymiany poglądów. 

Przed inauguracją sympozjum zor-

ganizowano kursy, które cieszyły się 

dużym zainteresowaniem. Obejmo-

wały diagnostykę jaskry, siatkówki 

oraz chorób zapalnych powierzch-

ni oka. Wieczorem spotkaliśmy się 

w Muzeum Narodowym na uro-

czystym otwarciu sympozjum. Po 

bankiecie zwiedzaliśmy muzeum, 

a z rejsu statkiem po Odrze, mimo 

niesprzyjającej aury, skorzystało 

wielu uczestników.

Pierwszy dzień sympozjum w sali 

konferencyjnej Teatru Polskiego 

zapoczątkował wykład przewodni-

czącej Komitetu Organizacyjnego 

i Naukowego dr hab. Marty Misiuk-

-Hojło, prof. nadzw. przedstawiający 

historię siedziby Kliniki Okulistycz-

nej we Wrocławiu. 

Sesje plenarne w tym dniu obej-

mowały tematykę jaskry. Wartość 

diagnostyczną OCT w ocenie neuro-

patii jaskrowej omawiała dr Patrycja 

Krzyżanowska-Berkowska z Kliniki 

Okulistycznej z Wrocławia, a dr Jo-

anna Wierzbowska, reprezentująca 

Klinikę Okulistyczną Wojskowego 

Instytutu Medycznego w Warsza-

wie, wygłosiła ciekawą prezentację 

poświęconą nowym kierunkom dia-

gnostycznym w jaskrze normalnego 

ciśnienia. Podłoże genetyczne jaskry 

było tematem wykładu prof. Macieja 

Krawczyńskiego z Poznania. Okazu-

je się, że jest znanych około 14  ge-

nów predysponujących do wystą-

pienia jaskry pierwotnej otwartego 

kąta, zidentyfi kowano także czyn-

niki genetyczne w jaskrze barwni-

kowej i pseudoeksfoliacyjnej. Do tej 

pory nie udało się jednak zmapować 

genów mogących prowadzić do wy-

stąpienia jaskry z zamkniętym ką-

tem przesączania. Nowe możliwości 

profi laktyki i leczenia pierwotnego 

zamknięcia kąta i jaskry pierwotnie 

zamkniętego kąta przedstawiła prof. 

Hanna Niżankowska. Obrazowanie 

za pomocą OCT VISANTE pozwala 

na wykrywanie pierwotnie zamknię-

tego kąta w oczach predysponowa-

nych, a wczesne usunięcie zmienio-

nej zaćmowo soczewki przez zmianę 

warunków anatomicznych jest sku-

teczną metodą profi laktyczną lub 

leczniczą. Najnowsze metody wczes-

nej diagnostyki jaskry zaprezentował 

także prof. Andreas Boehm z Kliniki 

Okulistyki w Dreźnie.

Wykorzystywane obecnie techniki 

i obszerna wiedza okulistyczna przy-

czyniły się do zwiększenia skutecz-

ności i bezpieczeństwa metod opera-

cyjnych. Z dużym zainteresowaniem 

wysłuchaliśmy wykładu prof. Wandy 

Romaniuk z Kliniki Okulistycznej 

w Katowicach, dotyczącego zastoso-

wania systemów drenujących w jas-

krze opornej na leczenie, a także re-

feratu na temat średnioterminowych 

wyników sklerektomii głębokiej nie-

penetrującej wygłoszonego przez 

dr  Marka Rękasa z Warszawy.

W przerwach między wykładami 

uczestnicy odwiedzali stanowiska 

z produktami fi rm farmaceutycz-

nych oraz nowościami wydawnictw 

medycznych. 

Po długim i pracowitym dniu nad-

szedł czas za zasłużony odpoczynek. 

Organizatorzy zadbali o atrakcje: 

spektakle teatralne w Teatrze Kome-

dia i  Teatrze Polskim oraz koleżeń-

ska kolacja we wrocławskim klubie 

Studio P1.

Sesje plenarne drugiego dnia sym-

pozjum (V i VI) dotyczyły chorób 

zapalnych oczu. Interesujący był 

referat dr Anny Turno-Kręcickiej 

poświęcony problemom diagno-

stycznym w gruźlicy ocznej oraz dr. 

Jarosława Marka omawiający zło-

żoną problematykę rozpoznawania 

i leczenia olbrzymiokomórkowego 



Gazeta Uczelniana   lipiec–sierpień 2009  7 

zapalenia tętnic. Zainteresowanie 

wzbudził referat z Krakowa, którego 

autorki wykazały przydatność ultra-

biomikroskopii (UBM) w diagnos-

tyce różnicowej zmian zapalnych 

przedniego odcinka oka. Równie 

ciekawie wypadł wykład z Kliniki 

Okulistycznej Wojskowego Instytu-

tu Medycznego w Warszawie oma-

wiający zastosowanie leków biolo-

gicznych w terapii zapaleń błony 

naczyniowej u  pacjentów ze spon-

dyloartropatią, którzy nie reagują na 

konwencjonalne terapie przeciwza-

palne i immunosupresyjne. Stanom 

zapalnym oka był także poświęcony 

referat prof. Uwe Pleyera z Berlina, 

w którym zwrócono uwagę, że po-

stępowanie lecznicze powinno być 

poprzedzone dokładną diagnostyką, 

łącznie z najnowszymi metodami 

molekularnymi, takimi jak reakcja 

polimerazy łańcuchowej.

Sesje VII i VIII dotyczyły chorób 

siatkówki. Z nową techniką mini-

malnie inwazyjnej witrektomii typu 

25G i 23G zapoznaliśmy się dzięki 

prezentacji prof. Cesare Mariottie-

go z Kliniki Ocznej w Ankonie we 

Włoszech; wyniki leczenia błon ce-

lofanowych, odwarstwień siatkówki, 

retinopatii cukrzycowej oraz zapaleń 

błony naczyniowej za pomocą no-

wego systemu CONSTELLATION 

są bardzo obiecujące. „Czynniki 

prognostyczne ostrości widzenia 

w otworopochodnym odwarstwie-

niu siatkówki” – tak była zatytuło-

wana prezentacja prof. Manueli Rol-

dan-Pallares z Kliniki Okulistycznej 

w Madrycie. Aktualną problematykę 

farmakogenomiki AMD poruszył 

prof. Edward Wylegała z Katowic. Na 

podstawie badań własnych wykazał, 

że skuteczność terapii anty-VEGF 

zależy od czynników genetycznych.

O zastosowaniu inhibitorów VEGF, 

wprowadzonych do terapii na po-

czątku lat 70., traktował także wykład 

dr  Jolanty Ofi cjalskiej-Młyńczak, 

która przedstawiając własne wyni-

ki, szczegółowo omówiła wskazania 

kliniczne, efekty leczenia oraz moż-

liwe powikłania. Sesję VII zakończył 

interesujący referat dr hab. Marty 

Misiuk-Hojło, prof. nadzw. dotyczą-

cy nowych możliwości rozpozna-

wania chorioretinopatii surowiczej 

środkowej. Stwierdzono istnienie 

zależności między chorioretinopatią 

a zakażeniem Helicobacter pylori, co 

wskazuje na celowość diagnostyki w 

tym kierunku. Sesję VIII rozpoczęła 

prof. Bożena Romanowska-Dixon 

prezentacją na temat różnicowania 

guzów siatkówki, następnie wysłu-

chaliśmy referatu z Lublina na temat 

znaczenia autofl uorescencji dna oka 

w diagnostyce chorób plamki oraz 

wystąpienia dr. Andrzeja Grzybow-

skiego z Poznania, który przedstawił 

nowoczesne możliwości elektro-

diagnostyki siatkówki. Sympozjum 

zakończyła prezentacja dr Hanny 

Zając-Pytrus omawiająca walory 

i ograniczenia angiografi i fl uoresce-

inowej oraz optycznej koherentnej 

tomografi i w diagnostyce chorób 

siatkówki.

Wszystko, co dobre szybko się koń-

czy, mamy jednak nadzieję spotkać 

się wkrótce w równie wyjątkowym 

towarzystwie i pięknym miejscu. 
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XI Kongres Stomatologów Polskich

W dniach 25–27.06.2009 r. odbył się 

XI Kongres Stomatologów Polskich, 

w którym wzięło udział około 1000 

lekarzy dentystów z Polski oraz go-

ście zagraniczni: ze Stanów Zjedno-

czonych Ameryki, Wielkiej Brytanii, 

Francji, Litwy, Norwegii i Niemiec. 

Uroczyste otwarcie odbyło się w Ope-

rze Wrocławskiej, gdzie zostały wrę-

czone Godności Bene Meritus, które 

otrzymali: Anna Sobolewska, Ryszard 

Koczorowski, Danuta Nowakowska, 

Włodzimierz Więckiewicz, Wie-

sław Hędzelek, oraz Złote Honorowe 

Odznaki PTS: Małgorzata Radwan-

Oczko, Urszula Kaczmarek, Halina 

Wapińska, Katarzyna T. Różyło, Jo-

anna Wysokińska-Miszczuk, Bożena 

Mikulska. 

Godność Honorową Członka Ko-

respondenta PTS otrzymali: prof. dr 

Tomasz Gedrange z Uniwersytetu 

w Greifswaldzie i prof. dr Tomas Hoff -

mann z Uniwersytetu w Dreźnie.

Prezydent PTS prof. dr hab. Ma-

rek Ziętek przyjął z rąk Prezydenta 

DGZMK Honorowy Medal Nie-

mieckiego Towarzystwa Stomato-

logicznego za zasługi w rozwoju 

współpracy polsko-niemieckiej, któ-

ry wręczono na początku Sesji Mię-

dzynarodowej.

Obrady odbywały się w Centrum 

Wykładowym Wydziału Prawa, Ad-

ministracji i Ekonomii Uniwersytetu 

Wrocławskiego. Podczas XIX Sesji 

zaprezentowano 291 prac naukowych 

w formie wystąpień ustnych i prezen-

tacji plakatowych. Przedstawiono 

również 5 wykładów gości zagra-

nicznych. Kongresowi towarzyszy-

ły wystawy i prezentacje fi rm, które 

stale współpracują z Polskim Towa-

rzystwem Stomatologicznym. Wy-

dawnictwa Medyczne przedstawiły 

najnowsze czasopisma i podręczniki. 

Podczas Kongresu odbyły się dwa 

spotkania towarzyskie: po zakoń-

czeniu uroczystego otwarcia oraz po 

drugim dniu obrad. 
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Raport z intensywnego kursu: 
Zrównoważony rozwój – nowa jakość życia

Katarzyna Hombek-Urban, Piotr Prus, Tomasz Rozwadowski

W semestrze letnim roku akade-

mickiego 2008/2009 na Uniwersyte-

cie Technologiczno-Przyrodniczym 

w Bydgoszczy przeprowadzono nowy 

kurs poruszający zagadnienia związa-

ne z szeroko rozumianym zrównowa-

żonym rozwojem: „Zrównoważony 

rozwój – nowa jakość życia” (Chal-
lenges of Sustainable Development 
– a new quality of life). Kurs zorga-

nizowano przy współpracy trzech 

uczelni wyższych: (I) Uniwersytetu 

Technologiczno-Przyrodniczego im. 

Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Byd-

goszczy, (II) Akademii Medycznej im. 

Piastów Śląskich we Wrocławiu, (III) 

Politechniki Gdańskiej. Wzięło w nim 

udział 32 studentów z wyżej wymie-

nionych uczelni, a także z Uniwersy-

tetu Wrocławskiego. Byli to studenci 

wydziałów: lekarskiego, architektury, 

zdrowia publicznego, farmacji, ochro-

ny środowiska, rolnictwa, kształto-

wania środowiska oraz zarządzania 

i marketingu. Połączenie przyszłych 

specjalistów z wielu różnych dziedzin 

zaważyło na interdyscyplinarnym 

charakterze całego przedsięwzięcia. 

Na kursie były poruszane tema-

ty dotyczące: wyzwań zrównowa-

żonego rozwoju, nowej jakości ży-

cia, współczesnego rozwoju miast, 

aspektu socjologicznego ich rozwoju 

w przyszłości, zagrożeń związanych 

ze wzrastającym i niekontrolowa-

nym konsumpcjonizmem, analizy 

zanieczyszczeń wprowadzanych do 

środowiska i ich klasyfi kacji, zrów-

noważonych źródeł energii oraz roz-

woju rolnictwa i obszarów wiejskich. 

Aby sprostać wymaganiom interdy-

scyplinarności całego kursu, podjęto 

próbę wprowadzenia nowej metody 

edukacyjnej. W przyszłości ma się 

ona przerodzić w innowacyjną tech-

nikę nauczania, której podstawowy-

mi założeniami będą: interaktywność 

oraz dobór przyszłych specjalistów 

z różnych grup zawodowych, zainte-

resowanych wprowadzaniem zasad 

zrównoważonego rozwoju do życia 

codziennego oraz zawodowego. Wyj-

ściowa, zastosowana na kursie, meto-

da edukacyjna otrzymała nazwę „Rejs 

6000” i jest solidną podstawą do przy-

gotowywania intensywnych, krótkich 

kursów i seminariów o charakterze 

interdyscyplinarnym oraz dotyczą-

cych zrównoważonego rozwoju. 

Formuła wykładów, ćwiczeń oraz 

warsztatów, ich wielodyscyplinarny 

charakter oraz fachowość wszystkich 

prowadzących, reprezentujących róż-

ne dziedziny wiedzy i nauki, została 

bardzo dobrze zaopiniowana przez 

uczestników kursu (na koniec ostat-

niego dnia przeprowadzono anoni-

mowe badania ankietowe wśród stu-

dentów mające na celu ocenę jakości 

zakończonego kursu). 

Kurs był przeprowadzony w porozu-

mieniu oraz przy współpracy z Baltic 

University Programme, który jest ko-

ordynowany przez sekretariat w Up-

psala University (Szwecja). Dzięki temu 

osoby kończące to szkolenie otrzymały 

dyplomy podpisane przez dyrektora 

Baltic University Programme Christi-

ne Jacobsson oraz prorektora ds. dy-

daktycznych i studenckich UTP prof. 

dr hab. Janusza Prusińskiego. 

Poniżej znajduje się grupowe zdję-

cie studentów oraz wykładowców, 

którzy wzięli udział w tym fantas-

tycznym wydarzeniu.

Uczestnicy kursu: Zrównoważony Roz-

wój – nowa jakość życia (fot. M. Walków)

Na kursie poruszano 

tematy dotyczące: wyz-

wań zrównoważonego 

rozwoju, nowej jakości 

życia, współczesnego 

rozwoju miast, aspektu 

socjologicznego ich roz-

woju, zagrożeń związa-

nych ze wzrastającym 

i niekontrolowanym kon-

sumpcjonizmem, analizy 

zanieczyszczeń wprowa-

dzanych do środowiska 

i ich klasyfi kacji, zrówno-

ważonych źródeł energii 

oraz rozwoju rolnictwa 

i obszarów wiejskich

Tekst został opublikowany w: (I) Gazecie Uczelnianej (Miesięcznik informacyjny Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu), (II) Biuletynie Informacyjnym Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego.
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Podsumowanie konferencji 
„Majówka Młodej Fizjoterapii”

Sławomir Jarząb

W dniach 29–31.05.2008 r. odbyła 

się II Interdyscyplinarna Konferencja 

Naukowo-Szkoleniowa „Majówka 

Młodej Fizjoterapii” zorganizowa-

na przez Studenckie Koło Naukowe 

Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji 

działające przy Katedrze Fizjoterapii 

Wydziału Nauk o Zdrowiu Akade-

mii Medycznej im. Piastów Śląskich 

we Wrocławiu.

Obrady odbywały się w Audyto-

rium im. Jana Pawła II w Akademic-

kim Szpitalu Klinicznym przy ul. Bo-

rowskiej 213 we Wrocławiu.

Jest to już kolejna tego typu inicja-

tywa wrocławskich młodych fi zjote-

rapeutów. Konferencja była kierowa-

na do studentów wszystkich lat oraz 

doktorantów uczelni w całym kraju. 

Celem organizatorów była aktywiza-

cja i integracja środowiska młodych 

badaczy, stawiających swe pierwsze 

kroki na drodze naukowej.

Problematyka konferencji doty-

kała takich zagadnień, jak: fi zjote-

rapia wieku rozwojowego, metody 

specjalne fi zjoterapii, możliwości 

fi zjoterapii w walce z bólem, bio-

mechanika i inżynieria rehabilita-

cyjna, współczesna balneo- i klima-

toterapia, problemy usprawniania 

w chorobach układu krążenia i od-

dechowego, postępy współczesnej 

fi zjoterapii, fi zjoterapia neurolo-

giczna – wyzwania i potrzeby, fi zjo-

terapia elementem kompleksowego 

postępowania rehabilitacyjnego, 

możliwość zastosowania fi zjoterapii 

w chorobach narządu ruchu leczo-

nych z zastosowaniem implantów 

oraz sanus per aquam, czyli fi zjote-

rapia nie tylko kliniczna.

Pomysł organizacji tego typu kon-

ferencji zrodził się we wrześniu 

2007 r. i zakończył się sukcesem 

w 2008 r. I Komunikat kolejnej, dru-

giej edycji został wysłany do ośrod-

ków naukowych w całej Polsce. Na 

zaproszenie odpowiedziało ponad 

45 studentów i doktorantów uczel-

ni medycznych, technicznych oraz 

AWF, prezentując ponad 35 autor-

skich prac badawczych i poglądo-

wych (najliczniej reprezentowane 

miasta to Wrocław, Poznań, Piła, 

Warszawa, Łódź, Opole, Kraków 

i Jelenia Góra). W konferencji wzię-

ło udział ponad 150 uczestników, 

którzy nie prezentowali prac.

Patronat Honorowy nad „Majów-

ką Młodej Fizjoterapii” objęli: Mar-

szałek Województwa Dolnośląskie-

go – Marek Łapiński, JM Rektor 

Akademii Medycznej we Wrocła-

wiu – prof. dr hab. Ryszard An-

drzejak, Dziekan Wydziału Nauk 

o Zdrowiu Akademii Medycznej we 

Wrocławiu – dr hab. Bernard Pana-

szek, prof. nadzw., Opiekun i Peł-

nomocnik Rektora do spraw STN 

– prof. dr hab. Romuald Zdrojowy 

oraz dr n. med. Andrzej Wojnar – 

Przewodniczący Dolnośląskiej Izby 

Lekarskiej.

Przewodniczącym Komitetu Na-

ukowego był dr hab. Andrzej Pozow-

ski, prof. nadzw., a Komitetu organi-

zacyjnego mgr Sławomir Jarząb.

Konferencja była 

kierowana do studen-

tów wszystkich lat oraz 

doktorantów uczelni 

w całym kraju 
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W czasie konferencji ogłoszono 

konkurs na najlepszą prezentację 

ustną (I miejsce – Karolina Szul-

kowska, Magdalena Fronczek, Jo-

lanta Kujawa: „Analiza częstości 

występowania wad postawy ciała 

u dzieci głuchych i głuchoniemych 

w porównaniu do dzieci zdrowych 

w aglomeracji łódzkiej – badanie 

pilotażowe”; II miejsce – Michalina 

Zembaty: „Wpływ aktywnej rehabi-

litacji na funkcjonowanie osób po 

urazie rdzenia kręgowego”; III miej-

sce – Monika Bartczyszyn, Wioletta 

Dziubek-Rogowska: „Kompleksowa 

rehabilitacja mowy i ocena jakości 

życia u osoby po przebytym udarze 

mózgu usprawnianej metodą „Dy-

na-lingua M.S.”) oraz na najlepszą 

prezentację plakatową (I miejsce – 

Maciej Dutka: „Postępowanie fi zjo-

terapeutyczne w leczeniu zerwania 

i rekonstrukcji więzadła krzyżowe-

go przedniego”; II miejsce – Wiktor 

Kraczko, Urszula Niemiec: „Zasto-

sowanie zabiegów fi zjoterapeutycz-

nych po urazach kręgosłupa w wy-

branych dyscyplinach sportowych”; 

III miejsce – Daria Kotecka, Marta 

Kwasek, Wojciech T. Laber: „Rehabi-

litacja metodą NDT Bobath w móz-

gowym porażeniu dziecięcym”).

Na konferencję została wydana 

książka: „Rehabilitacja interdyscy-

plinarna” pod redakcją Sławomi-

ra Jarząba, Andrzeja Pozowskiego 

i Małgorzaty Paprockiej-Borowicz, 

której autorami rozdziałów byli m.in. 

uczestnicy Majówki Młodej Fizjotera-

pii (wydana przez Wydawnictwo Aka-

demii Medycznej we Wrocławiu).

Konferencja ma autorską witrynę 

internetową (www.majowka.am.wroc.

pl), której liczba odwiedzin przekro-

czyła 10 000. Stronę przygotował i ad-

ministruje Sławomir Jarząb.

Podczas wszystkich trzech dni 

konferencji gromadzono dokumen-

tację fotografi czną (fot.: Marcin 

Kosowski i Grzegorz Tyszkowski, 

członkowie SKN Medycyny Fizykal-

nej i Rehabilitacji).

Wiele osób uczestniczących w kon-

ferencji oraz fi rm partnerskich za-

deklarowało chęć wzięcia udziału 

w kolejnej, przyszłorocznej „Majów-

ce Młodej Fizjoterapii”.
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Anna Długosz, Kazimierz Gąsiorowski

Wspomnienie pośmiertne
Prof. dr hab. Kazimierz Jacyszyn

31 maja 2009 r. zmarł prof. zw. dr 

hab. Kazimierz Jacyszyn – emeryto-

wany, wieloletni kierownik Katedry 

i Zakładu Toksykologii.

Ceremonia pożegnalna odbyła 

się 10 czerwca 2009 r. na cmenta-

rzu przy ul. Kiełczowskiej (pogrzeb 

w Przemyślu). W imieniu władz 

Uczelni Pana Profesora pożegnał 

Dziekan Wydziału Farmaceutycz-

nego dr hab. Kazimierz Gąsiorow-

ski, prof. nadzw., który przypomniał 

drogę naukową, dorobek i osiągnię-

cia profesora Kazimierza Jacyszyna. 

W imieniu pracowników kierownik 

Katedry Toksykologii prof. dr hab. 

Anna Długosz wyraziła żal z  po-

wodu utraty wielkiego specjalisty, 

organizatora Katedry Toksykologii 

i jej wieloletniego kierownika. Pod-

kreśliła, że kierunki badawcze zapo-

czątkowane przez Pana Profesora są 

nadal rozwijane przez Jego uczniów. 

Przekazała także wyrazy współ-

czucia rodzinie i przyjaciołom od 

toksykologów z całej Polski, którzy 

przesłali listy kondolencyjne na ręce 

Pani Profesor. W imieniu przyjaciół 

ciepłe słowa pożegnania wyraził pan 

profesor Stanisław Iwankiewicz, 

a profesor Jakub Kuźniar powspomi-

nał długoletnią, owocną współpracę 

Pana Profesora Kazimierza Jacyszy-

na z Kliniką Nefrologii. 

Wszyscy zebrani pochylili się w za-

dumie i smutku nad urną Pana Pro-

fesora.

Prof. zw. dr hab. Kazimierz Jacyszyn 

urodził się 25 kwietnia 1925 r. w Sam-

borze. Ukończył studia na Wydziale 

Matematyki, Fizyki i Chemii Uni-

wersytetu Poznańskiego w 1952 r., 

uzyskując dyplom magistra. Tytuł 

doktora nauk przyrodniczych z  za-

kresu biochemii otrzymał w 1964 r. 

na podstawie pracy pt. „Amino-

transferazy w moczu” na Wydziale 

Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu 

Wrocławskiego. W tym samym roku 

otrzymał uprawnienia II stopnia 

specjalisty z analityki klinicznej. Na 

podstawie rozprawy pt. „Izoenzymy 

γ-glutamylotranspeptydazy, aryla-
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midazy leucynowej i dehydrogena-

zy mleczanowej w moczu” uzyskał 

w 1970  r. stopień doktora habilito-

wanego na Wydziale Farmaceutycz-

nym Akademii Medycznej we Wro-

cławiu, a  w 1978 r. – tytuł naukowy 

profesora.

Staż i działalność dydaktyczną roz-

począł w Poznaniu jako asystent w Ka-

tedrze Towaroznawstwa i Biochemii 

Żywności WSE. Następnie w latach 

1953–1955 pracował w Miejskiej Sta-

cji Sanepidu w Ostrowie Wielkopol-

skim, w latach 1956–1970 w Klinice 

Chorób Wewnętrznych, a następnie 

w Klinice Nefrologii Akademii Me-

dycznej we Wrocławiu. 

W latach 1966–1968 był stypendys-

tą duńskiego Ministerstwa Oświaty w 

Kopenhadze w Katedrze Chemii Kli-

nicznej kierowanej przez P. Astrupa 

i Klinice Chorób Nerek kierowanej 

przez J. H. Th aysena.

W 1970 r. zorganizował Zakład 

Chemii Toksykologicznej Wydziału 

Farmaceutycznego Akademii Me-

dycznej we Wrocławiu i został jego 

kierownikiem. W latach 1973–1981, 

po utworzeniu na Wydziale Farmacji 

instytutów, Zakład Chemii Toksyko-

logicznej został włączony do Instytu-

tu Bioanalizy i Badania Środowiska, 

w którym prof. Kazimierz Jacyszyn 

pełnił funkcję wicedyrektora i kie-

rownika Katedry. Od 1981 r., po li-

kwidacji instytutów, Zakład został 

przekształcony w Katedrę i Zakład 

Toksykologii, w którym Pan Profe-

sor dalej pełnił funkcję kierownika. 

W 1995 r. odszedł na emeryturę.

Działalność naukowa Profesora 

znajduje wyraz w licznych publika-

cjach i doniesieniach zjazdowych 

drukowanych w czasopismach kra-

jowych i zagranicznych. Pan Profesor 

opublikował łącznie 150 prac oraz 14 

raportów naukowych z prac badaw-

czych z przemysłem. Był promotorem 

10 doktorantów na Wydziale Farma-

cji i Lekarskim AM we Wrocławiu 

oraz recenzentem 20 prac doktor-

skich i 9 habilitacyjnych. Opiniował 

ponadto 3 wnioski o nadanie tytułu 

naukowego profesora. Wielokrotnie 

wyróżniony nagrodami rektorskimi 

za osiągnięcia naukowe, współlaureat 

Nagrody Ministra Zdrowia I stopnia 

(1966 r.). Jest współautorem podręcz-

nika „Współczesna toksykologia”.

Brał czynny udział w licznych zjaz-

dach krajowych i zagranicznych, 

między innymi w Międzynarodo-

wym Zjeździe Farmakologów w Tra-

vemünde (1980 r.), Europejskim 

Zjeździe Toksykologicznym w Buda-

peszcie (1984 r.) oraz w 8. Między-

narodowym Sympozjum „Toksycz-

ność leków” w Berlinie (1988 r.). Był 

współorganizatorem 3 zjazdów.

Głównymi kierunkami badań zes-

połu kierowanego przez prof. Kazi-

mierza Jacyszyna były:

– badania nad oceną cytotok-

syczności rozpuszczalników orga-

nicznych na podstawie metod bio- 

i chem i luminescencji, 

– badania nad enzymami w moczu 

w ocenie nefrotoksyczności i w cho-

robach nerek,

– badania nad metalotioneiną 

w aspekcie jej funkcji w łożysku, 

– badania interakcji metali cięż-

kich w organizmie ludzkim. 

Badania te były przedmiotem dzia-

łalności statutowej, grantów uczel-

nianych oraz grantów KBN.

Przez wiele lat wraz z zespołem 

rozwijał współpracę z przemysłem. 

W latach 70. i 80. współpracował 

w ramach Zespołu Akademii Me-

dycznej w pracach badawczych 

na terenie LGOM. Prace te miały 

charakter naukowo-badawczy i do-

tyczyły wpływu emisji związków 

toksycznych na zdrowie ludności 

zamieszkującej Makroregion Gło-

gowsko-Legnicki. Wraz z zespołem 

Katedry prowadził ponadto badania 

w zakładach przemysłowych w Głu-

szycy (Piast, Nortech) oraz Polfa 

(Jelenia Góra). Przedmiotem tych 

badań były zagadnienia dotyczące 

toksykologii przemysłowej. Konty-

nuował współpracę z ko palnią mie-

dzi „Rudna” w LGOM, w której ba-

dano narażenie górników na związki 

toksyczne. 

Pan Profesor Kazimierz Jacyszyn 

był wychowawcą wielu pokoleń far-

maceutów. Prowadził wykłady z tok-

sykologii dla studentów farmacji oraz 

analityki medycznej. Jest współau-

torem podręcznika „Toksykologia” 

oraz 9 skryptów do ćwiczeń z toksy-

kologii i 2 monografi i. Był promoto-

rem 87  prac magisterskich, których 

tematami były zagadnienia z ekotok-

sykologii i toksykologii przemysło-

wej. W okresie swojej działalności 

wielokrotnie był opiekunem III i IV 

roku studentów farmacji oraz na-

gradzany nagrodą rektorską za osią-

gnięcia dydaktyczne.

W swojej działalności naukowej 

pełnionej poza Uczelnią brał czynny 

udział w pracach towarzystw nauko-

wych oraz strukturach PAN, w la-

tach 1978–1988 w pracach Komisji 

Analityki PAN, Komitecie Ekologii 

Człowieka i Komisji Toksykologicz-

nej PAN. W latach 1979–1983 był 

przewodniczącym Oddziału Wro-

cławskiego Polskiego Towarzystwa 

Farmakologicznego. Był założycie-

lem i przewodniczącym Oddziału 

Wrocławskiego Polskiego Towa-

rzystwa Toksykologicznego, człon-

kiem Wrocławskiego Towarzystwa 

Naukowego, ponadto dwóch towa-

rzystw zagranicznych: Europejskie-

go Towarzystwa Ekologii Człowieka 

w Wiedniu oraz Duńskiego Towa-

rzystwa Chemii Klinicznej w Ko-

penhadze.

W ciągu swojej 40-letniej pracy 

w AM został odznaczony: Złotym 

Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawaler-

skim Orderu Odrodzenia Polski, Me-

dalem Komisji Edukacji Narodowej 

oraz Srebrnym Medalem Uczelni.

Odejście Pana Profesora Kazimie-

rza Jacyszyna pogrążyło w smutku 

licznych przyjaciół. Zapamiętaliśmy 

Go jako intelektualistę o rozległej 

wiedzy, umiejącego bronić swoich 

racji, człowieka otwartego, ciepłego, 

z poczuciem humoru, dociekliwego 

badacza i krytyka.

Pan Profesor Kazimierz Jacyszyn 

jako jeden z liderów toksykologii 

w Polsce wniósł niezaprzeczalny 

wkład w rozwój tej dyscypliny na-

ukowej.

Wraz z Jego odejściem nauka polska 

straciła wspaniałego uczonego i mą-

drego nauczyciela akademickiego. 

Pozostanie w naszej pamięci.
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– To dla nas duży zaszczyt – mówi 

mgr farm. Piotr Bohater – przypa-

dła nam bowiem bardzo ważna rola 

w organizacji 5. Międzynarodowej 

Konferencji Naukowo-Szkoleniowej 

Farmaceutów Wrocław 2009. Głów-

nym organizatorem Konferencji jest 

Naczelna Izba Aptekarska, a patronu-

je jej Polskie Towarzystwo Farmaceu-

tyczne oraz Zarząd Niemieckich Izb 

Aptekarskich. Do tej pory te między-

narodowe spotkania aptekarzy od-

bywały się w Krakowie. Trzeba przy-

znać, że dopiero od niedawna nasze 

miasto może bez problemu gościć 

na podobnych konferencjach blisko 

sześćset osób. Aż tylu uczestników 

spodziewamy się na konferencji. 

– Do kogo jest adresowana kon-
ferencja?

– Układając jej program, mieliśmy 

na uwadze zarówno aptekarzy pra-

cujących w aptekach otwartych, jak 

i szpitalnych, którym podczas trzech 

październikowych dni (8–10 X) 

chcemy przedstawić problem lecze-

nia onkologicznego. Ściślej, będzie-

my mówić o standardach i nowych 

koncepcjach w tym leczeniu. Studia 

farmaceutyczne niestety nie dostar-

czają zbyt wiele wiedzy z zakresu 

onkologii, dlatego chcieliśmy, aby 

tegoroczna konferencja wzbudziła 

w gronie aptekarzy większe zainte-

resowanie chorobami nowotworo-

wymi. Uczestnicy Konferencji będą 

mogli wysłuchać sześć wykładów 

plenarnych oraz wziąć udział w wy-

branych dwóch z czterech oferowa-

nych kursów szkoleniowych, a także 

w międzynarodowym panelu dysku-

syjnym. Wykład inauguracyjny „Od 

piastowskiego grodu do europejskiej 

metropolii” przedstawi dr Maciej 

Łagiewski.

– Wspomniał Pan o międzynaro-
dowym charakterze Konferencji.

– Dotyczy to zarówno uczestników, 

jak i wykładowców Konferencji. Udział 

zapowiedzieli nasi koledzy aptekarze 

z Niemiec oraz Austrii. Międzynaro-

dowy panel dyskusyjny poprzedzą trzy 

wykłady bardzo znanych i cenionych 

prelegentów z Niemiec. Wykład „Po-

wstawanie nowotworów złośliwych 

i mechanizm działania cytostatyków” 

przedstawi prof. Th eodor Dinger-

mann z Instytutu Biologii Farmaceu-

tycznej na Uniwersytecie im. Johanna 

Wolfganga Goethego we Frankfurcie 

nad Menem. O „Terapii przeciwnowo-

tworowej 2009: od pacjenta do terapii” 

będzie mówić prof. Yon Ko, Ordyna-

tor Oddziału Chorób Wewnętrznych, 

Hematologii i Onkologii Kliniki Ewan-

gelickiej w Bonn. Wykład „Działania 

niepożądane i interakcje w onkologii” 

przedstawi dr Hans-Peter Lipp, Kie-

rownik Zespołu Aptekarzy Klinicz-

nych w Aptece Szpitalnej Kliniki Uni-

wersytetu w Tybindze.

W pierwszym dniu Konferencji dr 

Karin Nemec z Wiednia poprowadzi 

też kurs kończący się testem zalicze-

niowym na temat: „Terapia żywienio-

wa u pacjentów nowotworowych”.

– A wykłady rodzimych naukowców?
– Warto zarekomendować wykład 

przewodniczącego Polskiego Komite-

tu Naukowego Konferencji – prof. Je-

rzego Pałki z Katedry Chemii, Analizy 

i Technologii Leków Uniwersytetu 

Medycznego w Białymstoku, poświę-

cony „Nowym strategiom farmako-

terapii nowotworów”. Z pewnością 

bardzo interesujący będzie też wykład 

„Nowe perspektywy leczenia chorych 

na raka jelita grubego w fazie uogól-

nienia procesu nowotworowego” 

prof. Marka Wojtukiewicza, ordyna-

tora Oddziału Onkologii Klinicznej 

Białostockiego Centrum Onkologii 

oraz wykład „Wielospec jalistyczne 

leczenie chorych na raka piersi” doc. 

Tadeusza Pieńkowskiego, kierownika 

Kliniki Nowotworów Piersi i Chirurgii 

Rekonstrukcyjnej Centrum Onkologii 

w Warszawie. Ciekawie zapowiadają 

się też kursy, które zostaną zakoń-

czone testem. Pierwszy – „Opieka 

farmaceutyczna nad pacjentem on-

kologicznym” – poprowadzi dr. hab. 

Anna Wiela-Hojeńska,prof.. nadzw., 

dr Iwona Gisterek, dr Krzysztof Szew-

czyk, dr Łukasz Łapiński, mgr Olga 

Fedorowicz i mgr Karolina Niewod-

niczańska-Góra. Kurs „Depresja i lęk 

u chorych z nowotworami złośliwy-

mi” poprowadzą dr Małgorzata Ru-

siecka, dr Marcin Stępień, dr Ewelina 

Łata, dr hab. Joanna Rymaszewska i dr 

Ewa Kilar, natomiast „Rola farmaceu-

ty w profi laktyce chorób nowotworo-

wych” – mgr Olga Fedorowicz, Anna 

Wiela-Hojeńska, prof. nadzw., dr Ewa 

Jaźwińska-Tarnawska, dr Łukasz Ła-

piński. Za ostatni kurs „Współczesne 

metody leczenia chorób nowotworo-

wych” będą odpowiedzialni: dr Rafał 

Matkowski, dr Małgorzata Rusiecka, 

dr Marcin Ekiert i dr Anna Orońska.

– Z pewnością zainteresowani 
mogą jeszcze zgłaszać swój udział 
w Konferencji.

– Wszelkie niezbędne informacje 

znajdą na stronie Konferencji http://

konferencja.nia.pl/ oraz w siedzibie 

naszej Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej 

i pod numerem telefonu 071 321 18 77.

5. Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa 
Farmaceutów Onkologia: standardy i nowe koncepcje
Rozmowa z prezesem Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej – Piotrem Bohaterem

Adam Zadrzywilski
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Długo oczekiwane przez wszyst-

kich wakacje w końcu się zaczęły. 

Pogoda czasami pokazywała zło-

śliwą stronę swojej natury, jednak 

radość z czasu wolnego przesłoniła 

wszystkie jej wybryki. Członkowie 

Chóru Kameralnego Akademii Me-

dycznej we Wrocławiu po koncercie 

kończącym IX sezon artystyczny, 

który odbył się z Żórawinie, nie od-

poczywali.

Do końca czerwca trwały próby 

i przygotowania do dwóch wyjaz-

dów wakacyjnych: do Hiszpanii na 

55. Międzynarodowy Chóralny Fe-

stiwal Habaner i Utworów Polifo-

nicznych w Torrevieja oraz tournee 

koncertowe na trasie: Lyon, Bar-

celona, Kordoba, Sewilla, Grana-

da, Kartagina, Murcii, Monako, St. 

Gallen, a także do Kołobrzegu na 

prawykonanie Requiem Jana Ma-

ślankiewicza-Pogany.

27 czerwca odbyły się zaliczenia 

w kwartetach, czyli przesłuchania 

4 osób o różnych głosach (sopran, 

alt, tenor, bas), które musiały na-

uczyć się na pamięć całego kon-

kursowego repertuaru. Dyrygentka 

przesłuchała każdy kwartet i wy-

łoniła osoby, które są przygotowa-

ne i mogą śpiewać na konkursie, a 

także te, które będą musiały zdawać 

w późniejszym terminie. Sesja trwa-

ła nie tylko na naszych uczelniach, 

ale także w naszym chórze. Po połu-

dniu odbyły się dwie próby. Pierw-

sza – do Hiszpanii, na której popra-

wialiśmy ostatnie niedoskonałości, 

druga – do Kołobrzegu, która wy-

magała od nas wielkiej koncentracji 

i czytania nut, gdyż była to ostatnia 

próba przed występem. Wieczorem 

byliśmy bardzo zmęczeni, ale jed-

nocześnie czuliśmy satysfakcję – 

kolejny etap za nami.

Wyjeżdżamy 17 lipca. Zwiedza-

my: Lyon, Barcelonę, Kordobę, Se-

willę, Granadę, Torrevieja, Mont-

pellier, Zurych, Genewę, Berno i St. 

Gallen. W dniach 24–29 lipca bie-

rzemy udział w 55. Międzynarodo-

wym Chóralnym Festiwalu Habaner 

i  Utworów Polifonicznych w  Tor-

revieja. Przesłuchania zaczynają się 

o godzinie 23.00 i trwają do 2.00 

w nocy. Odbywają się na plaży, przy 

szumie fal i dopingu innych chórów 

z całego świata. To będą naprawdę 

piękne wakacje.

5–7 sierpnia wyjeżdżamy do Koło-

brzegu, aby wykonać Requiem Jana 

Maślankiewicza-Pogany. Po podró-

ży za granicę chętnie spędzimy czas 

nad polskim morzem, gdzie muzy-

ka morza i śpiew mew dają siłę na 

powrót do pracy i obowiązków.

Przygotowujemy się do wspania-

łej przygody, a także kolejnych do-

świadczeń. Wiemy, że każda chwila 

w Chórze Kameralnym Akademii 

Medycznej we Wrocławiu przynosi 

niespodziankę, a także wiele satys-

fakcji. 

Satysfakcji z każdego dnia i każ-

dej przeżytej chwili gorąco życzymy 

Państwu.

Słoneczna Hiszpania wita Chór Kameralny 
Akademii Medycznej we Wrocławiu

Magdalena Lipska
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II DOLNOŚLĄSKIE ONKOIGRZYSKA
DZIECI I MŁODZIEŻY
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Dokument nr 24/V 
Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich 

Stanowisko Prezydium KRASP 
z dnia 30 czerwca 2009 r. 

w sprawie dokumentu Założenia do nowelizacji ustawy� Prawo o 
szkolnictwie wyższym oraz ustawy o stopniach naukowych i tytule 

naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki 

Przewodnicząca KRASP 

prof. dr hab. Katarzyna Chałasińska�Macukow 

Lista spraw, które powinny stanowić przedmiot przewidywanej nowelizacji 
ustawy � Prawo o szkolnictwie wyższym, 

stanowiąca załącznik do Stanowiska Prezydium KRASP 
z dnia 30 czerwca 2009 r. 

w sprawie dokumentu Założenia do nowelizacji ustawy � Prawo o 
szkolnictwie wyższym oraz ustawy o stopniach naukowych i tytule 

naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki 

• Polityka kadrowa 

� zatrudnienie na drugim etacie wymaga zgody Rektora 
� wygaśnięcie stosunku pracy z nabyciem praw do emerytury w 
przypadku wszystkich pracowników za wyjątkiem nauczycieli 
akademickich zatrudnionych na stanowisku profesora, dla których 
wygaśnięcie stosunku pracy następuje z końcem 70 roku życia 
� elastyczne pensum 

• Zarządzanie mieniem uczelni (zgoda tylko Ministra Nauki i 
Szkolnictwa Wyższego lub innego ministra nadzorującego uczelnie 
określonego typu oraz podwyższenie kwoty, poniżej której rektor 
sam podejmuje decyzje) 

• Kształcenie (niektóre aspekty) 

� definiowanie kierunków studiów przez uczelnie 
� status doktoranta jako studenta 
� wspólne doktoraty � rozporządzenie 
� wspólne dyplomy 
� studia podyplomowe zgodnie z uprawnieniami 
� skrócenie terminu ogłaszania kryteriów naboru na studia 
� odpłatność za studia doktoranckie osób fizycznych 
� kształcenie poza siedzibą uczelni w obszarze metropolitarnym 

• Wybory rektora 

� wprowadzenie opcjonalnej możliwości powoływania rektorów w 
trybie otwartego konkursu 

• Administracyjny charakter decyzji Prezydium PKA 

• Rozporządzenia wykonawcze do obowiązującej ustawy 

• Nowelizacja innych ustaw mających wpływ na funkcjonowanie 
szkolnictwa wyższego: Prawo zamówień publicznych, Ustawa o 
partnerstwie publiczno�prywatnym, Kodeks pracy, Ustawa o 
zasadach finansowania nauki. 
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Z prac Senatu

Walne Zebranie Członków Niemiecko-Polskiego 
Towarzystwa Uniwersytetu Wrocławskiego

29 czerwca odbyło się kolejne 
posiedzenie Senatu Akademii 
Medycznej we Wrocławiu kaden-
cji 2008–2012.

Senat podjął uchwały: 

• w sprawie nadania tytułu doktora 

honoris causa Akademii Medycz-

nej we Wrocławiu Jego Eminencji 

Księdzu Henrykowi Kardynałowi 

Gulbinowiczowi,

• w sprawie nadania tytułu doktora 

honoris causa Akademii Medycz-

nej we Wrocławiu prof. dr.  hab. 

Bogdanowi Łazarkiewiczowi,

• w sprawie wyrażenia zgody na za-

trudnienie  dr. hab. Janusza Bart-

nickiego na stanowisku profeso-

ra nadzwyczajnego na Wydziale 

Nauk o Zdrowiu,

• w sprawie wyrażenia zgody na za-

trudnienie  dr. hab. Andrzeja Po-

zowskiego na stanowisku profeso-

ra nadzwyczajnego na Wydziale 

Nauk o Zdrowiu,

• w sprawie wyrażenia zgody na 

zatrudnienie mgr Alicji Szatkow-

skiej na stanowisku lektora języka 

angielskiego w Studium Języków 

Obcych AM w ramach umowy 

o pracę na okres 1 roku,

• w sprawie kryteriów, jakie musi 

uzyskać nauczyciel akademic-

ki, aby ubiegać się o stanowisko 

w drodze przemianowania (lub 

konkursu w przypadku zatrudnie-

nia po raz pierwszy w Akademii 

Medycznej we Wrocławiu),

• w sprawie zmian w strukturze Sa-

modzielnego Publicznego Szpitala 

Nr 1 we Wrocławiu,

• w sprawie zatwierdzenia korek-

ty planu rzeczowo-fi nansowego 

Uczelni na rok 2008 – planowa-

ny łączny wynik fi nansowy, strata 

w wysokości 14 802,6 tys. zł,

• w sprawie zatwierdzenia łącz-

nego sprawozdania fi nansowego 

Akademii Medycznej we Wro-

cławiu za rok 2008 wykazują-

cego ujemny wynik fi nansowy 

3 876  061,83 zł, na który składa się:

 –  ujemny wynik fi nansowy (strata 

netto) Uczelni – 3 940 628,26 zł;

 –  dodatni wynik fi nansowy (zysk net-

to) ZUPiR „MAX” + 64 566,43  zł; 

wraz z sumą bilansową w wysoko-

ści 1 019 992 835,06 zł,

• w sprawie zatwierdzenia planu 

rzeczowo-fi nansowego Uczelni 

na rok 2009 – planowany łączny 

wynik fi nansowy, strata w wyso-

kości 6 829,4 tys. zł,

• w sprawie przeznaczenia środków 

fi nansowych z dodatkowej dotacji 

z rezerwy celowej części 83, poz. 

51  w kwocie 500 000 zł na dzia-

łalność bieżącą uczelni,

• w sprawie wyrażenia zgody na 

dzierżawę gruntu na okres 25 lat 

Wrocławskiemu Medycznemu 

Par kowi Naukowo-Technologicz-

nemu z siedzibą przy ul. Kutnow-

skiej 1–3 we Wrocławiu,

• w sprawie wprowadzenia w ży-

cie „Regulaminu wnoszenia opłat 

przez kandydatów, studentów 

i słuchaczy za usługi edukacyjne”,

• w sprawie podziału roku akade-

mickiego 2009/2010.

W dniu 16 maja 2009 roku w Ora-

torium Marianum odbyło się Walne 

Zebranie Członków Niemiecko-Pol-

skiego Towarzystwa Uniwersytetu 

Wrocławskiego.

W uznaniu zasług na rzecz To-

warzystwa na członka honorowego 

Towarzystwa wybrano prof. dr. hab. 

Leszka Pacholskiego, byłego rektora 

Uniwersytetu Wrocławskiego.

Poczyniono przygotowania do ob-

chodów Jubileuszu 10-lecia istnienia 

Niemiecko-Polskiego Towarzystwa 

Uniwersytetu Wrocławskiego, które 

odbędą się w maju 2011 roku.
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fot. Rafał Iloffot. Paweł Golusik

28–30 maja•  odbyło się we Wrocławiu Międzynarodowe Sympozjum „Okulistyka, nowa diagnostyka 

– nowe terapie”, które zgromadziło 1400 uczestników. Sympozjum zostało połączone z obchodami Jubile-

uszu 110. rocznicy Kliniki Okulistyki we Wrocławiu.

25 czerwca • JM Rektor prof. dr hab. Ryszard Andrzejak uczestniczył w uroczystym otwarciu Kongresu 

Stomatologów Polskich, które odbyło się w Operze Wrocławskiej.

1 lipca • Minister Zdrowia Ewa Kopacz wyraziła zgodę na uczestnictwo w Komitecie Honorowym ob-

chodów  60-lecia  Akademii Medycznej we Wrocławiu i 200-lecia nauczania medycyny uniwersyteckiej we 

Wrocławiu, które odbędą się w latach 2010–2011.

7 lipca • o godzinie 8:00 nastąpiło ofi cjalne podpisanie porozumienia o przekazaniu przez Akademię Me-

dyczną Placu Budowy do dyspozycji Wykonawcy etapu I Nowej Farmacji, którym jest fi rma Wrobis SA. Od 

tej chwili rozpoczną się prace budowlane; zakończenie budowy jest planowane na koniec sierpnia 2011 r. 

4 lipca • odbyły się uroczystości upamiętniające 68. rocznicę aresztowania i rozstrzelania przez hitlerow-

ców profesorów lwowskich. W ramach obchodów rocznicy tragicznego wydarzenia odprawiono mszę św. 

żałobną w Kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa. Następnie odbyło się uroczyste złożenie kwiatów pod 

Pomnikiem Martyrologii Profesorów Lwowskich (skwer prof. K. Idaszewskiego). W uroczystości uczestni-

czył JM Rektor prof. dr hab. Ryszard Andrzejak. JM Rektor Politechniki Wrocławskiej, prof. Tadeusz Więc-

kowski złożył również kwiaty pod obeliskiem ku czci uczonych polskich, ofi ar hitlerowskiego i sowieckiego 

terroru przy ul. Norwida.

15 lipca • JM Rektor prof. dr hab. Ryszard Andrzejak uczestniczył w spotkaniu zorganizowanym przez 

podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Adama Fronczaka. Celem posiedzenia było omówienie: 

1) problemów związanych z podziałem środków z rezerwy celowej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

przeznaczonej na zwiększenie dotacji podmiotowej dla uczelni medycznych na zadania związane z kształ-

ceniem studentów studiów stacjonarnych, uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich i kadr nauko-

wych  oraz z utrzymaniem uczelni, w tym  remontów, 2) zaangażowania uczelni medycznych w realiza-

cję projektu współfi nansowanego przez UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, dotyczącego 

kształcenia pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych.
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